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ពារយសុុំចុះឈ ន្ ះព្រឡងចលូរឈព្ម្ើការងារ 
រនងុព្ររខណ័្ឌ ព្រសងួរចិចការនារ ីសព្ារឆ់្ន ុំ២០២១ 
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 -ក្ក្មិតបណ្្ញ ោះបណ្្ដល ៖ បរញិ្ជា បក្ត បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់ ឬអនញបណ្ឌិ ត  បណ្ឌិ ត 
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 -ឈក្ជើសឈរ ើសចូលក្ក្បខ័ណ្ឌ  ៖   រ 
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សមូ្ឈោររជូន 
ឈោរជុំទាវរដ្ឋម្ន្តនរី ព្រសងួរិចចការនារ ី

 
 នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ សូមឈោរពជក្ាបជូន ឈោក្ជុំទាវរដ្ឋមន្តនតើ ឈមតត ក្ជាបថា នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ ានបុំណ្ងចូលបឈក្មើការង្ករក្នញង
ក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្ក្សួងក្ិចចការនារ ើ។ 
 នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ សូម ឈោក្ជុំទាវរដ្ឋមន្តនតើ ឈមតត ពិនិតយលទធភាពចញោះឈ ម្ ោះ នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ ក្នញងបញ្ា ើឈបក្ខជនក្បឡងក្បខជងឈក្ជើស
ឈរ ើសចូលបឈក្មើការង្ករក្នញងក្ក្បខ័ណ្ឌ ឆ្ន ុំ២០២១ ឈោយក្្ើអនញឈក្ោោះ។ 
 សូមជូនភាា ប់ជាមួយនូវ ៖ 
 ១-ក្បវតតិរូបសឈងខប ានបិទរូបងតងមើ ៤x៦ (ងតមិនឱ្យឈលើស៦ខខចញងឈក្កាយ) ចុំនួន ០១ចាប់ 
 ២-សោក្បក្តឯក្តតជន (ានបិទរូបងតងមើ ៤x៦) ចុំនួន ០២ចាប់ 
 ៣-បង្កា ន់ថ្ដ្បង់ក្បាក្់សញុំសិទធិក្បឡង ចុំនួន ០២ចាប់ 
 ៤-ក្ិចចសនាបឈក្មើការង្ករក្នញងក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្ក្សួងក្ិចចការនារ ើ ចុំនួន ០១ចាប់ 
 ៥-ឈសចក្្ើចមលងសញ្ជា បក្តមធ្យមសិក្ាទញតិយេូមិ និងសញ្ជា បក្តជុំនាញ ឈោយានបញ្ជា ក្់ជាផ្លូវការ ចុំនួន ០១ចាប់ 
 ៦-ឈសចក្្ើចមលងអតតសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណសញ្ជា តិខខមរ ឬឈសចក្្ើចមលងសុំបញក្តក្ុំឈណ្ើ ត បញ្ជា ក្់ផ្លូវការ ចុំនួន ០១ចាប់ 
 ៧-ឈសចក្្ើចមលងប័ណ្ណក្រួសារ ឬឈសៀវឈៅសាន ក្់ឈៅ បញ្ជា ក្់ផ្លូវការ ចុំនួន ០១ចាប់ 
 ៨-លិខិតឈថាា លឈទាស និងលិខិតបញ្ជា ក្់សញខភាព (ឈពលក្បកាសលទធផ្លជាប់ជាសាា ពរ) ចុំនួន ០១ចាប់ 
  
 សូម ឈោក្ជុំទាវរដ្ឋមន្តនតើ ឈមតត ទទួលនូវឈសចក្្ើឈោរពដ្៏ខពង់ខពស់អុំពើ នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ។ 
 

ថ្ងៃ..................................ខខ.....................ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស.២៥៦៤ 
ឈធ្វើឈៅ......................ថ្ងៃទើ...........ខខ............ឆ្ន ុំ២០២១ 

                                                                                                    ហតាឈលខា និងឈ ម្ ោះសាមើខលួន   
 
 
 

  

 

  

សក្ាប់ទាក្់ទងក្នញងក្រណ្ើ ចុំបាច់ 
ឈ ម្ ោះ................................................................ 
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ឈលខទូរស័ពទ........................................................ 
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ព្រវតរិររូសឈងេរ 
 

 

១-នាមក្តកូ្លនិងនាមខលួន : ............................................................ អក្សរឡាតុំង................................................................ 
  ឈេទ............... ជនជាតិ................................ សញ្ជា តិ..................................................................  
២-ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈណ្ើ ត : .............................................................................................................................................. 
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៤-សាា នភាពក្រួសារ :      ឈៅលើវ       ានក្រួសារ       ឈមា៉ា យ/ឈ ោះា៉ា យ 
-ប្ើ/ក្បពនធឈ ម្ ោះ : ....................................... អាយញ........... មញខរបរ...................................... រស់ សាល ប់ 
-ឪពញក្ឈ ម្ ោះ  : ....................................... អាយញ........... មញខរបរ...................................... រស់ សាល ប់ 
-ា្យឈ ម្ ោះ  : ....................................... អាយញ........... មញខរបរ...................................... រស់ សាល ប់ 
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៧-បទពិសាធ្ន៍ក្នលងមក្...................................................................................................................................................... 
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 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
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ក្ិចចសនាទទួលខញសក្តវូរបស់សាមើខលួនឈលើក្បវតតិរូបសឈងខប 

១០-នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ សូមធានាខញសក្តូវចុំឈ ោះមញខចាប់ ក្់ព័នធឈៅនឹងការខក្លងបនលុំឯក្សារលិខិតរដ្ឋបាលដូ្ចបានឈរៀបរាប់ក្នញងក្បវតតិរូបសឈងខប
ខាងឈលើឈនោះ។ 
 

ថ្ងៃ......................... ខខ.............. ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស.២៥៦៤ 
.................... ថ្ងៃទើ........... ខខ.............. ឆ្ន ុំ២០២១                                                                                                    

                                                                                                       ហតាឈលខានិងសាមើខលួន 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

   

  

៤x៦ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ព្រសងួរិចចការនារ ី ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

  

 សោររព្តឯរតរជន 
 

ឈោតតនាម និងនាម................................................ អក្សរឡាតុំង............................................ 
ឈេទ........... ជនជាតិ................. សញ្ជា តិ............ ឈក្ើតថ្ងៃទើ............ ខខ............ ឆ្ន ុំ..................... 
ឈៅេូមិ.............. ឃញុំ/សង្កា ត់...................... ក្ក្ុង/ក្សុក្/ខណ្ឌ .................... រាជធានើ/ឈខតត.............. 
អាសយោឋ នបចចញបបននរបស់ឈបក្ខជន.....................................................................................................................
ឈលខទូរស័ពទ.................................. ក្ក្មិតបណ្្ញ ោះបណ្្ដល ៖     បរញិ្ជា បក្ត     បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់     បណ្ឌិ ត 
មញខជុំនាញ.......................................................... ជាឈបក្ខជនក្បឡងចូលបឈក្មើការង្ករក្នញងក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្ក្សួងក្ិចចកានារ ើ 
ក្បឈេទក្ក្បខ័ណ្ឌ       រ  ឈៅ ៖        ទើស្ើការក្ក្សួងក្ិចចការនារ ើ       មនទើរក្ិចចការនារ ើ.................................................... 
 ឈបក្ខជនក្តូវបង្កា ញសោក្បក្តឯក្តតជនឈនោះមញខអនញរក្សក្បចុំបនទប់ឈៅថ្ងៃក្បឡងជាោច់ខាត។ 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ព្រសងួរិចចការនារ ី ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

  

 សោររព្តឯរតរជន 
 

ឈោតតនាម និងនាម................................................ អក្សរឡាតុំង............................................ 
ឈេទ........... ជនជាតិ................. សញ្ជា តិ............ ឈក្ើតថ្ងៃទើ............ ខខ............ ឆ្ន ុំ..................... 
ឈៅេូមិ.............. ឃញុំ/សង្កា ត់...................... ក្ក្ុង/ក្សុក្/ខណ្ឌ .................... រាជធានើ/ឈខតត.............. 
អាសយោឋ នបចចញបបននរបស់ឈបក្ខជន.....................................................................................................................
ឈលខទូរស័ពទ.................................. ក្ក្មិតបណ្្ញ ោះបណ្្ដល ៖     បរញិ្ជា បក្ត     បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់     បណ្ឌិ ត 
មញខជុំនាញ.......................................................... ជាឈបក្ខជនក្បឡងចូលបឈក្មើការង្ករក្នញងក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្ក្សួងក្ិចចកានារ ើ 
ក្បឈេទក្ក្បខ័ណ្ឌ       រ  ឈៅ ៖        ទើស្ើការក្ក្សួងក្ិចចការនារ ើ       មនទើរក្ិចចការនារ ើ.................................................... 

ឈបក្ខជនក្តូវបង្កា ញសោក្បក្តឯក្តតជនឈនោះមញខអនញរក្សក្បចុំបនទប់ឈៅថ្ងៃក្បឡងជាោច់ខាត។ 
  
 

 

 

 
 

៤x៦ 

 

ថ្ងៃ................ខខ................ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស ២៥៦៤ 
.....................ថ្ងៃទើ.................ខខ..............ឆ្ន ុំ២០២១ 

អនក្ទទួល ក្យ 

   ថ្ងៃ...................ខខ.............ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស ២៥៦៤ 
    .........................ថ្ងៃទើ.................ខខ............ឆ្ន ុំ២០២១ 
 ហតាឈលខា និងឈ ម្ ោះសាមើខលួន 

  

   

៤x៦ 

 

ថ្ងៃ................ខខ................ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស ២៥៦៤ 
.....................ថ្ងៃទើ.................ខខ..............ឆ្ន ុំ២០២១ 

អនក្ទទួល ក្យ 

   ថ្ងៃ...................ខខ.............ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស ២៥៦៤ 
    .........................ថ្ងៃទើ.................ខខ............ឆ្ន ុំ២០២១ 
 ហតាឈលខា និងឈ ម្ ោះសាមើខលួន 

  

   



ព្រសងួរិចចការនារ ី
រងាា ន់ដដ្រង់ព្ារ់សុុំសទិ្ធិព្រឡង 

ឈលខបញ្ា ើ ៖.................. 
ឈោតតនាមនិងនាម.............................................. អក្សរឡាតុំង................................................ ឈេទ........ 

ឈក្ើតថ្ងៃទើ......... ខខ............ ឆ្ន ុំ................ ក្ក្មិតបណ្្ញ ោះបណ្្ដល ៖     បរញិ្ជា បក្ត      បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់     បណ្ឌិ ត 
មញខជុំនាញ.................................................................................................................................................... 

ទឹក្ក្បាក្់ចុំនួន ២០.០០០ឈរៀល (ថ្មៃ ន់ឈរៀលរត់) ជាថ្ងលសញុំសិទធិក្បឡងឈក្ជើសឈរ ើសមន្តនតើរាជការសញើវលិ និងឈរៀបចុំការ
ក្បឡងចូលបឈក្មើការង្ករក្នញងក្ក្បខ័ណ្ឌ រដ្ឋ នាសម័យក្បឡងថ្ងៃទើ.................ខខ...........ឆ្ន ុំ២០២១។ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ព្រសងួរិចចការនារ ី
រងាា ន់ដដ្រង់ព្ារ់សុុំសទិ្ធិព្រឡង 

ឈលខបញ្ា ើ ៖.................. 
ឈោតតនាមនិងនាម.............................................. អក្សរឡាតុំង................................................ ឈេទ........ 

ឈក្ើតថ្ងៃទើ......... ខខ............ ឆ្ន ុំ................ ក្ក្មិតបណ្្ញ ោះបណ្្ដល ៖     បរញិ្ជា បក្ត      បរញិ្ជា បក្តជាន់ខពស់     បណ្ឌិ ត 
មញខជុំនាញ.................................................................................................................................................... 

ទឹក្ក្បាក្់ចុំនួន ២០.០០០ឈរៀល (ថ្មៃ ន់ឈរៀលរត់) ជាថ្ងលសញុំសិទធិក្បឡងឈក្ជើសឈរ ើសមន្តនតើរាជការសញើវលិ និងឈរៀបចុំការ
ក្បឡងចូលបឈក្មើការង្ករក្នញងក្ក្បខ័ណ្ឌ រដ្ឋ នាសម័យក្បឡងថ្ងៃទើ.................ខខ...........ឆ្ន ុំ២០២១។ 
 
 

 

 

 

 
 
 

   ថ្ងៃ...................ខខ.............ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស ២៥៦៤ 
    .........................ថ្ងៃទើ.................ខខ............ឆ្ន ុំ២០២១ 

អនក្ទទួល 

   

   ថ្ងៃ...................ខខ.............ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស ២៥៦៤ 
    .........................ថ្ងៃទើ.................ខខ............ឆ្ន ុំ២០២១ 

អនក្ទទួល 
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រិចចសនា 
ចូលរឈព្ម្ើការងាររនងុព្ររខណ័្ឌ ព្រសងួរចិចការនារ ី 

សព្ារឆ់្ន ុំ២០២១ 
 

 នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទឈ ម្ ោះ................................................... អក្សរឡាតុំង................................................... ឈេទ........ 
សញ្ជា តិ................. ឈក្ើតឈៅថ្ងៃទើ............ ខខ................ ឆ្ន ុំ................. ឈៅេូមិ............................ ឃញុំ/សង្កា ត់............................... 
ក្ក្ុង/ក្សុក្/ខណ្ឌ ............................... រាជធានើ/ឈខតត........................... អតតសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណសញ្ជា តិខខមរឈលខ................................... 
អាសយោឋ នបចចញបបនន ៖......................................................................................................................................................... 
ជាឈបក្ខជនខដ្លបានោក្់ ក្យក្បឡងឈៅ.........................................................................................................................។ 

 

សមូ្ឈ្វើការអះអាងចូលរឈព្ម្ើការងារ 
ចុំឈពាះឈោរជុំទាវរដ្ឋម្ន្តនរីព្រសងួរិចចការនារ ីដ្ូចខាងឈព្កាម្ ៖ 

 
ព្រការ១ : - សម័ក្រចិតតបឈក្មើការង្ករឈៅតមអងគភាព ខដ្លក្ក្សួងខបងខចក្ឈោយឥតលក្ខខណ្ឌ  នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ យល់ក្ពមឈោរពតមការ

ចត់តុំងរបស់ក្ក្សួងក្ិចចការនារ ើ មនទើរក្ិចចការនារ ើតមឋានានញក្ក្ម និងបឈក្មើការង្កររយៈឈពល៥(ក្បាុំ)ឆ្ន ុំ ឈោយមិនផ្លល ស់ប្ូរ
ក្ខនលងឈធ្វើការ ឬឈផ្ទរក្ក្បខ័ណ្ឌ  ឈៅអងគភាព ក្ក្សួង សាា ប័នឈផ្សង ឈទាោះក្នញងក្រណ្ើណ្ដក្៏ឈោយ(តមប្ើ/ក្បពនធ ឈមើលខងកូ្នតូច 
អាណ្ដពាបាលចស់ជរា ឪពញក្/ា្យ ជើដូ្ន/ជើត)។ 

 - ឈោរពយ៉ា ងខាា ប់ខាួន និងខិតខុំបុំឈពញភារក្ិចច កាតពវក្ិចចមន្តនតើរាជការ តមចាប់សហលក្ខន្ិក្ៈមន្តនតើរាជការសញើវលិ ថ្ន
ក្ពោះរាជាណ្ដចក្ក្ក្មពញជា។ 

 
ព្រការ២ : ក្នញងក្រណ្ើ នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ ក្បក្ពឹតតខញសពើក្ិចចសនាដូ្ចានខចងក្នញងក្បការ១ នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ សូមទទួលខញសក្តូវចុំឈ ោះមញខក្ក្សួង

ក្ិចចការនារ ើ មនទើរក្ិចចការនារ ើជាធ្រាន និងយល់ក្ពមឱ្យលញបឈ ម្ ោះឈចញពើក្ក្បខ័ណ្ឌ ឈោយោម នលក្ខខណ្ឌ ។ 
 
ព្រការ៣ : នាងខ្ញ ុំ/ខ្ញ ុំបាទ សូមផ្្ិតឈមថ្ដ្ទញក្ជាេស្ញតង និងឈធ្វើក្ិចចសនាឈនោះចុំនួន ២ចាប់ សក្ាប់តុំក្ល់ឈៅក្ក្សួងក្ិចចការនារ ើ ១ចាប់

និងសាមើខលួន ១ចាប់ ឈហើយានតថ្មលឈសមើោន ចុំឈ ោះមញខចាប់ជាធ្រាន។ 
  

 សារស ី ថ្ងៃ....................... ខខ.............. ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស.២៥៦៤ 
ថ្ងៃ....................... ខខ.............. ឆ្ន ុំជូត ឈទាស័ក្ ព.ស.២៥៦៤ .................... ថ្ងៃទើ........... ខខ.............. ឆ្ន ុំ២០២១ 
 ................... ថ្ងៃទើ........... ខខ.............. ឆ្ន ុំ២០២១           សាន មឈមថ្ដ្ 
 អាណ្ដពាបាលសាមើខលួន      
 
 
                                                                                                                          ឈ ម្ ោះ..........................................                                                                        
(សូមបញ្ជា ក្់អាណ្ដពាបាលក្តូវជា ............................. នឹងសាមើខលួន) 
 


